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Resum

Les assignatures de l’àrea Sistemes Distribuïts pretenen que l’alumne aprengui 
el disseny, construcció i organització dels sistemes informàtics distribuïts i 
sàpiga fer ús de les tecnologies que s’utilitzen en el desenvolupament d’aquest 
tipus de sistemes.

Aquest projecte té per finalitat millorar la part pràctica d’aquestes assignatures.

1. Les proves es desenvolupen en entorns poc realistes: En la major part dels 
casos la pràctica s’instal·la a una única màquina i les proves es fan en local en 
lloc de fer-ho en un escenari distribuït i realista.
2. Quan l’alumne executa el seu component en local, té difícil avaluar si està 
funcionant correctament perquè no pot validar el bon funcionament en un 
entorn distribuït.

Aquest projecte neix doncs amb la finalitat de resoldre aquesta problemàtica 
proporcionant per a les pràctiques de les assignatures de l’àrea sistemes 
distribuïts un entorn distribuït que permet experimentar les problemàtiques reals 
associades a Internet.

Paraules clau
Laboratori sistemes distribuïts,  PlanetLab

Catalogació segons aspecte d’actuació docent 
- Practicitat dels estudis
- Materials didàctics
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Àmbit de coneixement UPC
- Enginyeries en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Destinataris
Les assignatures relacionades amb sistemes distribuïts són:

• Sistemes Operatius Distribuïts i en Xarxa (SODX), Grau FIB (optativa)
• Sistemes distribuïts escalables (SDS), 34307, Master CANS (optativa), 

Màster EMDC (optativa)
• Sistemes descentralitzats (SD), Master CANS (optativa), Master EMDC 

(optativa)
• Treball Fin de Grau, Grau en Enginyeria Informàtica FIB (obligatòria)
• Projecte Final de Carrera, Enginyeria en Informàtica FIB (obligatòria)

El projecte s’ha realitzat en una prova pilot en l’assignatura Sistemes 
descentralitzats (SD) i en un Projecte Final de Carrera de la FIB.

Resultat

En l’assignatura Sistemes descentralitzats [1] (Q2 2010-11), els alumnes van 
realitzar una pràctica [2] en grups de dos alumnes, basat en l’article sobre 
“Symphony”  [4]. Aquesta pràctica consistia en un codi Java ja parcialment 
desenvolupat que s'havia de completar. La pràctica tenia una durada d’unes 
cinc setmanes. La pràctica tenia tres fases, amb un grau de dificultat 
incremental. Després de completar cada fase, els alumnes comprovaven el 
funcionament del codi desenvolupat. La primer prova es feia en un entorn local 
per validar el correcte funcionament. La segona prova va ser la seva execució 
en PlanetLab, un entorn realista que consisteix de centenes de màquines 
distribuïts en tot el mon. Si els alumnes arriben a realitzar les tres fases, podien 
optar per a la màxima qualificació. La pràctica tenia un pes de 30% en la nota 
de l’assignatura. 

Relacionat amb aquest aproximació dels alumnes de SD a l’entorn real 
PlanetLab mitjançant aquest pràctica, vam dirigir un projecte final de carrera [3] 
on el desplegament de l’aplicació també es va realitzar en PlanetLab.

Avaluació del projecte

L’assignatura SD tenia 14 alumnes matriculats en el Q2 2010-11. D’aquests 14 
alumnes, 12 van contestar el següent qüestionari. El qüestionari es va realitzar 
després d’haver fet la pràctica, respectant l’anonimitat de les alumnes. 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya
2



# Question Spring 
2011-UPC

1 Rate from 1 (lowest) to 3 (highest) the overall difficulty of implementing a 
distributed algorithm in a realistic distributed environment 2.2

2 Which are the main complexities of the assignment? (more that one option is allowed):
 Understanding the problem 25%
 Understanding the algorithms 25%
 Implementing the algorithms 17%
 Developing an application that works as intended 50%
 Interacting with the template provided by the instructors 75%
 Interacting with instructors instances deployed in PlanetLab 17%
 Other 42%

3 Splitting the activity in several phases helps me to manage the different tasks
100%

4 Splitting the activity in several phases allows me to organize and regulate my effort
92%

5 In case you have not fully completed all the phases, which was the reason? (more that one option is 
allowed)

 Not interested in the course 0%
 Lack of time due to personal or professional issues 8%
 Excessive difficulty of some phases 0%
 Excessive time requirements 8%
 Interested in distributed systems but not in implementation 0%
 Other 25%

6 This practical assignment has been… (more that one option is allowed)
 Useful to understand important issues on distributed systems 42%
 Useful to acquire practical knowledge on distributed systems 75%
 Helpful to understand how to implement real distributed systems 58%
 Other 8%

7 Is the assignment well related with the course goals? (the percentage of positive 
answers is shown on the right) 100%

8 The statement of the assignment was…
 Clear and well detailed 0%
 Easy to follow but not too much detailed 67%
 Not clear and poorly detailed 33%

9 About the statement of the assignment…
 I appreciated that it was closed and the algorithms to be used were given 

beforehand by instructors 42%

 It was too much closed and I would have preferred a design phase to decide 
which algorithms to use 50%

10 Difficulty of phase 1 (1 = lowest; 3 = highest) 1.8
11 Difficulty of phase 2 (1 = lowest; 3 = highest) 2.0
12 Difficulty of phase 3 (1 = lowest; 3 = highest) 2.0
13 Do you prefer to execute your application in a realistic environment instead of using 

your PC? (the percentage of positive answers is showed on the right) 100%

14 I would have liked having an account in PlanetLab for configuring the tools and 
deploying myself my distributed application there. 60%

15 Rate from 0 (completely unsatisfied) to 10 (completely satisfied) your overall 
satisfaction with the practical assignment 7.2
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En base de les respostes al qüestionari podem veure:
• Preguntes 1-5: L’estructura de la pràctica sembla que era correcte.
• Pregunta 6: La pregunta sobre la practicitat confirma amb 75% 

d’afirmació aquest aspecte de l’activitat. Però el aspecte “comprensió” 
dels altres dues preguntes amb 42% i 58% afirmació és més baix que 
s’esperava.

• Pregunta 7: La relació de la pràctica amb l’assignatura s'afirma amb una 
puntuació de 100%.

• Preguntes 8-9: Pel que fa a l’enfocament de la pràctica, s’observen 
opinions dividides entre els alumnes, una part prefereix un enunciat més 
tancat, l’altra part (més gran) el prefereix més obert.

• Preguntes 10-12. El qüestionari confirma una dificultat incremental de 
les tres fases.  

• Pregunta 13: Els alumnes indiquen en un 100% la seva preferència 
d’utilitzar un entorn d’execució realista com PlanetLab. Això confirma 
que el plantejament d’utilitzar un entorn real coincideix amb l’interès dels 
alumnes.   

• Pregunta 14: Aquest pregunta es referia a com es presentava PlanetLab 
en la pràctica als alumnes. Per a la realització de la pràctica, en 
l’assignatura es va facilitar un entorn per accedir a PlanetLab. 
L’alternativa hauria estat donar l’accés a PlanetLab sense aquesta eina. 
Un 60% dels alumnes confirma la seva preferència per a aquesta 
alternativa.

• Pregunta 15: Els alumnes indiquen una satisfacció amb la pràctica de 
7.2 sobre 10.

La figura següent mostra les dades més rellevants:
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Pel que fa al professorat, el volum de feina que suposava fer un seguiment de 
les consultes de la pràctica era més alt que es esperava. 
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En el PFC que vam dirigir [2], el alumne va utilitzar PlanetLab per desplegar la 
seva aplicació distribuïda. L'alumne va adquirir un domini de l'eina i va utilitzar 
en les proves més de 100 nodes de PlanetLab. No obstant, per adquirir aquest 
domini va necessitar diverses setmanes d'aprenentatge. 

Els lliuraments finals de la pràctica van ser de molt alta qualitat. Alguns 
alumnes fins i tot van continuar amb el codi desenvolupat en la pràctica per fer 
un petit estudi experimental de diverses alternatives algorítmiques. 
 

Conclusions

1) Segons les dades del qüestionari, l’avaluació de l’activitat per part dels 
alumnes que van participar en la prova pilot en l’assignatura SD en el Q2 
2010_11 és en general positiva. 
2) La afirmació de 100% dels alumnes en favor d’un entorn realista per 
activitats pràctics en lloc d’un entorn local confirma que aquest enfocament del 
projecte (entorns realistes) s’hauria de continuar i oferir als alumnes.
3) La puntuació relativament baixa en la  “comprensió” requereix que estudiem 
possibles canvis per intentar obtenir un millor equilibri entre l’adquisició 
d’experiència pràctica i comprensió.
4) Hem de tenir en compte l’interès del alumnes en l’experimentació, també en 
un accés a entorns d’execucions realistes sense programari auxiliar.   

A partir d’aquestes lliçons apreses, veurem ara una variant de l'enfocament 
inicial que sembla donaria solució a les diferents observacions: Aquesta 
activitat consistiria en oferir un treball pràctic a grups de tres alumnes, basat en 
propostes del professor, però més lliure i individual per al grup, amb accés a 
PlanetLab o un altre entorn real de desplegament, que inclogui una fase 
d’experimentació dins d’aquest treball i acabi amb un informe i presentació dels 
resultats.   
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